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1. Projectaanvragen 

Vzw De Ambrassade – Traject #jeugdwerkwerkt  

1. Situering 
 

Op 12 juni 2018 organiseert vzw De Ambrassade het congres #jeugdwerkwerkt in de 
Ancienne Belgique (AB) in Brussel. Met dit congres wil De Ambrassade een agenda voor de 
toekomst opmaken voor het jeugdwerk in Vlaanderen en Brussel. Hiervoor gaat de vzw 
samen met de jeugdwerkinitiatieven en -sector op zoek naar antwoorden. Deze focussen 
op 5 thema’s: de kracht van vrijwilligers, diversiteit, experiment, kruispunten en stem van 
het jeugdwerk. 

In aanloop van dit congres organiseert De Ambrassade een participatief traject rond elk 
van de 5 bovenvermelde thema’s. Via debatten, workshops en bezoeken worden verhalen, 
ideeën, visies en evoluties van vroeger en nu verzameld. Deze trajecten monden uit in een 
congres waar ongeveer 350 deelnemers verwacht worden. 

Het congres zal uit 3 delen bestaan: 
 Een plenair ochtenddeel in de AB 
 Uitzwermsessies en praktijkbezoeken in Brussel tijdens de namiddag 

 Een afsluitend Brussels en jeugdcultureel avondprogramma in de AB 

Voor wat betreft de inhoud van het programma en de verschillende workshops doorheen 
het traject en op het congres zelf wordt ook een samenwerking opgezet met de Brusselse 
jeugdsector, de VGC-jeugdraad en –jeugddienst. De Ambrassade vraagt financiële 
ondersteuning voor het organiseren van het avondprogramma en de deelname van een 
gegarandeerd aantal Brusselse jeugdwerkers aan het traject.  

2. Advies van de jeugdraad van 8 december 2017 
 

Volgens de jeugdraad bereikt het project onrechtstreeks jongeren. De jeugdraad is positief 
over de link met Brussel, alhoewel dat in de projectomschrijving onvoldoende naar voor 
komt. Het Brusselse jeugdwerk wil betrokken worden bij de uitwerking van het traject en 
van het avondprogramma.  

De jeugdraad adviseert om de verdeling van de vrijkaarten voor het Brusselse jeugdwerk te 
laten coördineren vanuit de jeugddienst en raadt aan om het Brusselse werkveld zo snel 
mogelijk te informeren. 



De jeugdraad ziet dit project als een start van een goede samenwerking en hoopt in de 
toekomst meerdere van deze activiteiten te zien. Dit zorgt ervoor dat de jeugdraad een 
positief advies geeft.  

 

Gemeenschapscentrum KONTAKT – RapxRide festival 

1. Situering 

Het Rap X Ride Festival is ontsproten uit de ideeën van een groep jongeren verzameld rond 
Project W 1150. Dit is de tweetalige jeugdraad, ontwikkeld voor en door de jeugd van Sint-
Pieters-Woluwe. Project W 1150, opgericht in 2015, heeft als doel jongeren van Sint-Pieters-
Woluwe samen te brengen om na te denken over zaken die voor hen van belang zijn en over 
projecten die hen nauw aan het hart liggen.  

Het Rap X Ride Festival is een kleinschalig, lokaal gericht skate- en muziekfestival in het 
Woluwepark, georganiseerd door een 20-tal jongeren, voor andere jongeren, begeleid en 
ondersteund door verschillende gemeentelijke partners in een cocreatief en participatief traject. 
Vzw Gemeenschapscentrum Kontakt is een van de ondersteunende partners voor Project W 1150. 
Het Woluwepark is het uithangbord van de gemeente en werd om die reden ook door de 
jongeren symbolisch gekozen als dé plek voor hun festival.  

Na een evaluatie van het festival van het voorbije jaar hebben de jongeren voor zichzelf enkele 
werkpunten opgeschreven. Het festival wordt georganiseerd op woensdag 27 juni 2018.  

Vzw Gemeenschapscentrum Kontakt vraagt hiervoor een subsidie van 9.000 EUR.  

Daarnaast ontvangt het project 2.000 EUR steun van de Dienst Nederlandstalige Cultuur van de 
gemeente Sint-Pieters-Woluwe, 3.000 EUR van de Sociale Dienst van Sint-Pieters-Woluwe, 1.000 
EUR van Brede School Sint-Pieters-Woluwe.  

 

2. Advies van de jeugdraad 

De jeugdraad is positief over de samenwerking tussen verschillende organisaties, waarbij de 
jongeren van bij de opstart écht betrokken worden. Doordat dit de tweede editie van het project 
is, heeft de organisatie al een goede basis om op verder te bouwen. Daarenboven vindt de 
jeugdraad de voorgestelde planning realistisch. De impact, participatieve instelling en 
duurzaamheid van het project worden geapprecieerd.  

De jeugdraad stelt zich vragen bij de uitgaven en inkomsten met betrekking tot drank. De 
jeugdraad is van mening dat de inkomsten uit drank hoger zouden moeten liggen dan de 
uitgaven. De jeugdraad raadt gemeenschapscentrum Kontakt aan om sponsoring te zoeken in de 
privé sector. De jeugdraad is wel positief over de gedifferentieerde inkomsten. 

De jeugdraad geeft een positief advies. 

2. Convenanten 

 

Vzw JHOB 

1. Advies jeugdraad 



De jeugdraad is positief over het traject dat de VGC samen met de vzw heeft gelopen. De 
jeugdraad is verheugd dat te bereiken resultaten zijn bepaald op strategisch niveau wat de 
organisatie ruimte geeft om deze zelf in te vullen.  

Daarentegen stelt de jeugdraad opnieuw vast dat er geen indexering van de subsidies is 
gebeurd. De jeugdraad twijfelt verder aan de haalbaarheid om alle convenanten met de 
regionale jeugdpartners in 2020 te laten aflopen. Dit brengt veel werk met zich mee voor alle 
betrokken partijen. Zolang de convenant niet is besloten, is er bij de organisatie financiële 
onzekerheid.  

De jeugdraad geeft een positief advies voor het convenant met vzw JHOB. 

 

3. Varia 

 

- Brief Pieter en Naomi over taalbeleid  
o Brief is momenteel bij Neal en hij heeft hierop feedback gegeven op basis van 

wetteksten. 
o Jeugdraad haalt aan dat ze zelf gestructureerd opzoekingswerk zouden moeten 

doen. 
- Opvolging Frontal 

o Ze gaan verhuizen maar wat doen ze met het materiaal? 
- Jeugdwerk voor allen vanuit Vlaanderen 

o Gemiste kans vanuit Vlaanderen 
o Last minute contact opgenomen met VGC 

- Vragen en stelling voor minister Smet 
o Doorsturen aan Liselotte 

 

4. Planning volgende vergadering 

16/01/2018 om 10u00 @ Chiro (Kolenmarkt 85, 1000 Brussel) 

 


